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PAUWELS - JANSSEN



FIJNE APERITIEFHAPJES 
KOUD
Hapjes-tapasbordje 
kaasblokjes, olijfjes, ovengebakken grillworst, kippen- en 
Hechtelse boulet, chorizo, Italiaanse kruidensalami en 
Serranoham € 16,00/bord

WARM
Assortiment in de oven op te warmen 
bladerdeeghapjes 
in verschillende smaken € 11,95/10st
Kaashoorntje € 1,85/st
Worstenbrood: Kip- of  gemengd gehakt € 1,85/st
Worstenbrood: frikandel € 1,65/st

Voor toastjes en belegde broodjes geven wij U graag advies, 
om voor U de gepaste keuze te maken uit ons ruim assorti-
ment zelfgemaakte salades en patés.

SOEPEN

1 liter soep is voldoende voor 3 soepborden
Tomatensoep € 4,00/L
Aspergesoep € 5,00/L
Tomatensoep met balletjes € 5,00/L
Bospaddenstoelensoep € 5,00/L
Kippensoep  
met fijne groentjes en champignons € 5,00/L

Kippensoep met kippenballetjes € 5,00/L

Verse soepballetjes zijn ook apart te verkrijgen in de 
winkel!!!

VOOR- EN TUSSEN GERECHTEN
KOUD
Parmaham met meloen € 4,95/pp
Cocktail met verse garnalen, zalmfilet  
en feestgarnituur € 6,95/st

Rundscarpaccio van ossenhaas 
Dunne lapjes rundsvlees, geschikt op een bordje en 
afgewerkt met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en een 
knapperig garnituur € 6,95/pp

Vitello tonato “New style”  
Dun gesneden traaggegaard varkensgebraad, met 
een sausje op basis van tonijn met garnituur van 
zongedroogde tomaten, kappertjes en knapperig 
garnituur € 6,95/pp

Diverse soorten wildpatés met aangepaste 
confituur zijn verkrijgbaar in de winkel.

WARM
Koninginnenhapje met kip € 3,95/st
St Jacobsschelp Klasseslager € 8,40/st
Tongrolletjes met witte wijnsaus  
en garnaaltjes € 7,95/pp

(exclusief waarborg schaaltjes € 5,00  
indien nodig)



HOOFDGERECHTEN
VAN VLEES EN WILD
Hertenfilet € 13,90/pp
Varkensfiletgebraad € 6,90/pp
Varkensfiletgebraad Orloff € 7,90/pp
Varkenshaasje € 9,90/pp
Everzwijnhaasje in wildsaus € 10,90/pp
Keuze sauzen: Champignonsaus
  Groene pepersaus
  Wildsaus
  Bruine vleessaus
  Portosaus
  Stroganoffsaus

Heerlijke konijnenbillen  
met Bonten Os bier en Breydelspekjes € 16,90/kg

Rundstong  
in Madeira- of champignonsaus € 7,50/pp

HOOFDGERECHTEN
VAN GEVOGELTE
Kalkoengebraad of kipfilet  € 7,90/pp
Kalkoengebraad Orloff  € 8,90/pp
Parelhoenfilet € 9,95/pp
Keuze sauzen: Champignonsaus
  Witte druifjes saus
  Wildsaus
  Roomsaus met fijne julienne groentjes
Rijkelijk gevulde kipvidee € 13,90/kg

HOOFDGERECHTEN
VAN VIS

Tongrolletjes in witte wijnsaus  
en garnaaltjes € 11,95/pp

Vispannetje  
met lekkernijen uit de zee € 11,95/pp

(exclusief waarborg schaaltjes € 5,00)

Wanneer U zelf Uw kookkunsten aan 
gasten wilt tonen, bezorgen wij U de 

fijnste stukjes van o.a. rundsvlees, 
kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte, 

konijn, lamsvlees, wild,…

Gelieve dit alles wel tijdig te bestellen!!!



OP TE WARMEN GROENTEN

Geschikt op schotel, klaar om op te warmen voor 
telkens 2 personen
Bloemkoolroosjes met béchamelsaus
Boontjes in een jasje van gerookt spek 
Oventomaatje
Spruitjes met ajuintjes 
Stronkje witloof € 11,95/2p

(exclusief waarborg schaaltje € 5,00)

Appeltjes met veenbessen € 2,60/st

AARDAPPELGARNITUUR

Verse kroketten (per 10 of 20 stuks) € 0,25/st
Gratin     500gr € 2,85/st
Witte aardappelpuree   500gr € 3,95/st
Wortelpuree    500gr € 4,50/st
Savooipuree    500gr € 4,50/st

 KINDERMENU 
 

Tomatensoep met balletjes

*

Kipfilet met champignonsaus  

en appelmoes

*

Keuze aardappelen:  

5 kroketten of puree

*

Rendiermousse

€ 13,95/kind



KEUZEMENU 

Koninginnenhapje van kip  

of Zalmcocktail  

*

Aspergesoep  

of Tomatensoep met balletjes  

of Bospaddenstoelensoep

*

Wildstoofpotje met stronkje witloof  

en appeltje met veenbessen  

of Varkenshaasje of Kalkoengebraad met 

champignonsaus, boontjes met spek en een 

groenten quiche of Vispannetje

*

Keuze aardappelen:  

5 kroketten, puree of gratin

*

Tartuffo van Chocolademousse-Creme Brulee

€ 24,95/pers

TOPVOORDELIG FEESTMENU

 Aspergesoep 

of Tomatensoep met balletjes

*

Videe met korfje 

of Varkensfiletgebraad met  

champignonsaus

*

Keuze aardappelen:  

5 kroketten of puree

*

Assortiment van minidessertjes

€ 15,95/pers 

Voor eventueel groentjes bij deze menu, 

zie rubriek Op te warmen groenten



GOURMET OF STEENGRILL
Wij presenteren U een feestschotel met 8 van 
onze vleesspecialiteiten.  

Bio kipfilet, Malse biefstukjes, Kalfslapjes, Schijfjes 
grillworst, Lekker gekruide worstjes, Runds 
hamburgertje, Gerookt spek, Hartelijk vinkje

400 gr vlees/pp € 10,95/pers

Gemarineerde Gourmet smulschotel  
(voor +/- 5 personen)

Bio kipfilet, Malse biefstukjes, Kalfslapjes, Lekker 
gekruide worstjes, Runds hamburgertjes, Gerookt 
spek, Hartelijk vinkjes

1,750 kg vlees in totaal € 42,95/schotel

Kindergourmet
Bio kipfilet, Lekker gekruide worstjes, 
Rundshamburgetje en Hartelijk vinkje

200gr vlees/kind €5,00/kind

Voor een goed verloop & optimale service vragen wij U vriendelijk om de 
samenstellingen van de schotels niet te wijzigen!!!

FONDUE 

Sappig en extra mals in fijne blokjes gesneden 
vleessoorten, mooi geschikt op een feestelijke 
schotel.  
Bio kipfilet, Malse biefstukjes, Varkensvlees, Kalkoenfilet, 
Mini worstjes, Mini vinkjes en kleurrijke mini balletjes

400 gr vlees/pp € 10,95/pers

Fondue smulschotel
(voor +/- 5 personen)
Bio kipfilet, Malse biefstukjes, Varkensvlees, Mini worstjes, 
Mini vinkjes en kleurrijke mini balletjes  

1,750 kg vlees in totaal  € 40,95/schotel

Kinderfondue
Bio kipfilet, Mini worstjes, Mini vinkjes en gekleurde mini 
balletjes

200gr vlees/kind € 5,00/kind



KOUDE GROENTENSCHOTEL

Groenten schotel om Uw gourmet of fondue te 
vergezellen.
Tomaatjes, komkommer, eieren, geraspte wortelen, 
rauwkostsalade, aardappelsalade en pastasalade.

Verkrijgbaar in schoteltjes voor 2 à 3 personen  
 € 15,95/schotel 

SAUZEN

Om Uw feest helemaal compleet te maken heb-
ben wij een ruim assortiment sausjes voor U.

Koude sauzen:  
Cocktail, Tartaar, Provençaalse saus, Looksaus,  
Andalouse, Currysaus en Joppie saus € 1,20/150gr

Warme sauzen:  
Champignonsaus en Pepersaus € 2,00/200gr

KOUDE TAPAS SCHOTEL

Ovengebakken grillworst

Hechtelse boulet

Kippenboulet met spek

Olijfjes

Zongedroogde tomaatjes

Chorizo salami

Italiaanse salami

Mosterdkaas blokjes

Stukjes Brie kaas

Serrano-ham

Gedresseerd op een handige  
draaiplateau, voor 3 tot 6 personen

€ 39,95/schotel
(exclusief waarborg schotel € 10,00)



WINTERBARBEQUE 

 Witte barbecue worst

Gemarineerde biefstuk (150gr)

Gemarineerde kipsaté

Gemarineerd spek

€ 7,90/pers

WINTERBARBEQUE  

TOTAALPAKKET
vanaf 4 personen - enkel per veelvoud 

van 2 personen te verkrijgen

Witte barbecue worst

 Gemarineerde biefstuk (150gr)

Gemarineerde kipsaté

Gemarineerd spek

*

Savooipuree, wortelpuree

*

Spruitjes met uitjes,  

bloemkool met bechamelsaus en  

boontjes in een jasje van gerookt spek

*

Champignonsaus en pepersaus

€ 16,90/pers

Om uw winterbarbeque te vergezellen, 
heb je ook de mogelijkheid om 

warme groenten, koude groentjes 
met aardappelsalade & pastasalade te 

bestellen. Zie rubriek ‘op te warmen 
groenten’, ‘koude groentenschotel’ en 

‘sauzen’.



DESSERTS

Chocolademousse € 2,10/st
Roomrijst met kriekjes € 2,60/st
Roomrijst afgewerkt met vers fruit € 2,60/st
Tiramisu € 2,70/st
Duo tiramisu en speculaasmousse € 2,70/st

LUXE-DESSERT
zolang de voorraad strekt

Assortiment van minidessertjes   € 14,00/6 st  
is voldoende voor twee personen

Jingle Bells  € 5,90/st
Tartuffo van chocolademousse-creme brulee  € 3,90/st
Winter buche  € 4,60/st
Rendiermousse  € 4,75/st
Dessertenbuffetje  € 39,99/schotel
21 mini dessertjes in vers. smaken 
voldoende voor 7 á 10 personen

Een cadeaucheque van uw 
Klasseslager is altijd fijn om te 
geven en zeker om te krijgen!!!

KAASPLANKEN
vanaf 4 personen

Proef ook ons kazenassortiment, mooi 
afgewerkt met noten, druifjes en vijgenconfijt
Als dessert    200gr/pp € 8,90/pp
Als hoofdgerecht  300gr/pp € 12,90/pp
(waarborg schotel € 10,00)

 

CHARCUTERIESCHOTEL
vanaf 4 personen

Gevarieerd charcuterie assortiment en slaatjes, 
feestelijk afgewerkt op een schotel. € 6,90/pp



PIZZA PARTY

Maak uw eigen kleine pizza’s  

naar uw keuze!!!

Pizzabodems 

*

2 Toppings

*

Verschillende soorten beleg en garnituren

*

Kaas en kruiden

€ 55,99 voor 4 personen

€ 83,99 voor 6 personen

exclusief waarborg € 50,00/toestel. 
Wordt deze proper en correct op tijd terug bezorgt,

dan krijg je je waarborg onmiddellijk terug

HAMBURGERPARTY

Assortiment van 5 minihamburgertjes

*

Groenten garnituur

*

Sausjes 

*

Mengeling van broodjes

Ieder bakt zijn hamburger zelf op onze grilletjes en stelt 
zo zijn eigen favoriete broodje samen.

Tijdig bestellen, want de grilletjes zijn beperkt  
in voorraad!!!

Je kan deze ook op je eigen bbq of  
tepanyakiplaat bakken!!!

€ 51,99 voor 4 personen

€ 77,99 voor 6 personen

exclusief waarborg € 50,00/toestel. 
Wordt deze proper en correct op tijd terug bezorgt,

dan krijg je je waarborg onmiddellijk terug



OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Maandag 23 dec open van 08.00h tot 18.00h

Dinsdag 24 dec open van 08.00h tot 16.00h
Afhalen bestellingen van de feestfolder vanaf 13.00h!!!

Woensdag 25 dec open van 10.00h tot 12.00h
Enkel afhalen van bestellingen!!!
Hamburger en pizzaparty vanaf 11.00h

Donderdag en vrijdag 26 en 27 dec GESLOTEN
Zaterdag 28 dec open van 08.00h tot 18.00h
Zondag 29 dec open van 08.00h tot 12.00h

Maandag 30 dec open van 08.00h tot 18.00h

Dinsdag 31 dec open van 08.00h tot 16.00h
Afhalen bestellingen van de feestfolder vanaf 13.00h!!!

Woensdag 1 jan open van 10.00h tot 12.00h
Enkel afhalen van bestellingen!!!
Hamburger en pizzaparty vanaf 11.00h

Donderdag en vrijdag 2 en 3 jan GESLOTEN

Zaterdag 4 jan open van 08.00h tot 18.00h
Zondag 5 jan open van 08.00h tot 12.00h
Maandag 6 jan open van 08.00h tot 18.00h

Wij wensen jullie een Kersttijd zo bijzonder  
en een gelukkig 2020 met telkens een nieuw wonder!!!



Om uw bestelling met de beste zorg te kunnen 
klaarmaken, vragen wij om tijdig te bestellen.

VOOR KERST TEN LAATSTE MAANDAG 16 DECEMBER!!!
VOOR OUD EN NIEUW TEN LAATSTE MAANDAG 23 DECEMBER!!!

Deze folder is enkel geldig op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1 

Vanwege Kris, Katrien en ons hele Klasse team willen we jullie  
bedanken voor het vertrouwen in ons gedurende het hele jaar.
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BELANGRIJK! BELANGRIJK! BELANGRIJK!
Om een vlotte afhandeling tijdens de feestdagen te garanderen 

(rekenen van waarborgen en teruggave ervan) enkel CASH te betalen.


